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Németújvár szerepel a 17 település között, még Keszthely erıdített kolostoráról is olvashatunk, de
Sopron város erıdítésérıl sajnos nem.

Zsámbéky Mónika mővészettörténész a „Barokk templomok és kastélyok” alcímő tanulmányában,
amelynek élére a „Gyöngyszemek a határon” cím került, a katolikus és protestáns templomokon kívül
kitér a köztéri szobrokra és egyéb kisebb emlékekre is, majd a hatalmas barokk kastélyokat (Kismarton,
Eszterháza stb.) tárgyalja. A szerzık az egyes épületek sorsának kibontása folyamán eljutnak ugyan a
máig, de a 327barokk utáni stílusok elızmény nélküli új épületei nem kapnak helyet. Ennek okát egy
rövid zárszóban meg lehetett volna világítani.

Az utolsó tanulmány Nagy Alpár tollából a „Zenei csillagok”. A téma szakembere Tinóditól a ma élı

Takács Jenıig mutatja be régiónk számos zenészét. A névsort könnyőszerrel bıvíthette volna
olyanokkal, akik a német és magyar zenét egyaránt mővelték (szervezték), például a Zupančić család,
vagy az Altdörfer családból apa és fia.

Hiányzik viszont a kultúrtörténetbıl a kétnyelvő irodalom. S akkor nem említettem a soproni német és
magyar színházat, mint épületet és mint szervezıdést egyaránt. Néhány további megjegyzés, annak
leszögezésével, hogy dicsérendıen kevés a sajtóhiba. Az oppidium nyilván oppidum (32. o.). Azért azt
javítani kellett volna, hogy a „magyarfalvai” ma már szerencsére megint harkai (71. o.), Nádorfehérvár
bizony Nándorfehérvár (101. o.), Hillebrandt nem jó, mert mindkét építész helyesen Hildebrandt (181.
o.). A tartalomjegyzék német felérıl lemaradt az „Ajánlás” németre fordítása (214. o.). Mollay Károly
szerint a Szentlélek templomot (80. o.) nem a johanniták, hanem a súlyos büntetését ezzel megváltó
városvezetı, Turnhofer Tamás adományából építették 1421-ben. Sopron az 1440-es években kezdte
használni – más hat királyi várossal együtt – a szabad jelzıt, nem 1647-ben (124. o.). Végül
egyértelmő lett volna Thököly Katalin elé odaírni (173. o.), hogy Löwenburg a harmadik férje volt. 

Mivel a két nyelv különbsége miatt az egyes részek nem egyforma hosszúak, nehéz azokat egymással
összevetni, s a képek sem találják meg mindig a helyüket. S bár jó lenne, ugyanezért bajos lett volna
név- és tárgymutatót készíteni.

Ezzel együtt a kiadvány igen tanulságos, hasznos és szükséges. Köszönet a szerkesztınek, a szerzıknek
és mindazoknak, akik körülötte bábáskodtak. De ne hagyjuk ki azt sem, hogy szinte mind a 137 fotó
magas mővészi fokú alkotás. És természetesen valamennyi színesen egészíti ki a szöveg
megállapításait.
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