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SZOLNOKY GÁBOR 

 

Sopron lakáskultúrája a két 
világháború között: a Deák tér 14. 
számú ház 

 
Cikkünk egy hajdan volt lakásbelsõ ismertetése. A rendelkezésünkre álló építészeti 
terv és fényképgyûjtemény alapján kívánjuk bemutatni a ma közintézményként szol-
gáló egykori családi lakóházat, mely a Deák tér 14. szám alatt található.1 Az egykori tu-
lajdonos, Szolnoky Dezsõ, a két világháború között elismert gazdasági szakember volt, 
aki az 1923–24-ben Alt Zsigmond részére Mnarek Ferenc által épített lakóházat 1930-
ban vette meg maga és családja számára.2 

Az L alaprajzú épület pince (alagsor), (magas-) földszint, részben beépített 
tetõteres, utcai frontján középfõfalas, kéttraktusos, udvari frontján egytraktusos, ha-
gyományos falazású szerkezet,3 mely az antik Rómáig visszanyúló stílusirányzatot kö-
vet (1. kép). 

A vizsgált idõszakban a belmagasság a polgári igényhez igazodik, az építészeti terv 
szerint a pincében ez 3,31 m, a magasföldszinten 4,65 m, a tetõtérben 2,70 m (2. kép). 

 A pince (amit inkább alagsornak hívhatunk) padlószintje egy méterrel nyúlik a 
járdaszint alá. Itt helyezkedett el a konyha a kamrával, a tálaló, az ebédlõ, a szoba-
konyhás házmesteri lakás, valamint a fáspince. Itt nyílt a járdaszinthez igazított sze-
mélyi bejárat és a gépkocsi behajtó (3. kép). 

A magasföldszinten elõszoba, a tulajdonos otthoni irodája, loggia, 3 nappali szoba 
(társalgó, úriszoba és könyvtár), gyermekszoba, háló, gardrób, fürdõ, valamint a gép-
kocsi tároló helyezkedett el (4. kép). 

A térre nézõ épületrész beépített tetõterében kapott helyet a három vendégszoba 
(melyek közül kettõ késõbb a növekvõ két fiú szobája lett), valamint a hall, a vasaló-
helyiség és a mosókonyha. A mosott ruhák szárítása a padlástér be nem épített részé-
ben történt (5. kép). 

 
 
 

                                                        
1 A zárt sorban épült ház az első világháború utáni klasszicizáló-hellénizáló építészet jellegzetes emléke. Az egyemeletes épületre a 
1970-es években második felében emeletet húztak. A becses építészeti emlék Sopron Város Önkormányzata 37/2011. (XI.30) 
rendelet 2. sz. melléklet szerint „helyi védelem alatt álló építmény”. 
2 Szolnoky Dezső (1876–1945) 1922 és 1943 között az Esterházy hercegi uradalom központi igazgatója volt. Életpályájáról lásd: 
Szolnoky Gábor: Szolnoky Dezső (1876–1945) életútja. SSz. 63 (2009), 266–269. Az épület terveit Freund Dezső (Budapest, 1884. 
május 10. – Budapest, 1960. február 18.) készítette, aki 1906-ban, a Budapesti Műegyetemen szerzett építész diplomát. Apja, 
Freund Jónás az első budapesti cinkográfiai műhely alapítója. Freund Dezső hallgatóként rendszeresen rajzolt a Borsszem Jankónak, 
az Üstökösnek és más lapoknak. Építészi működését Komor és Jakab irodájában kezdte, a szabadkai városháza tervezésében vett 
részt. Önálló építészként budapesti lakóépületeket tervezett. A húszas években városatyaként a budapesti lakáskérdés megoldásával 
foglalkozott. Munkásságáról v.ö.: Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest, 1990. 53. 
3 Az épület engedélyezési terveit a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Soproni Levéltár Soproni Levéltárában őrzik: PMH. iratok X. 
182/923. A dokumentumok között az engedélyezés terviratait és a tervezett épület M=1:100 léptékű terveit is megtaláljuk. 
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1. kép. Homlokzati rajz 

 

 
2. kép. Épületmetszetek 

 
3. kép. Pinceszinti (alagsori) alaprajz 
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4. kép. (Magas-) földszinti alaprajz 

 
 

 
5. kép. Tetõtéri (emeleti) alaprajz 
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6. kép. Társalgó 

 

 

7. kép. A télikert kupolája az udvar felõl 
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A szinteket igényesen kialakított belsõ (alul kõ-, felül fa-) lépcsõ kötötte össze. A 
személyzet az alagsor és a magasföldszint között ettõl elkülönített szûk lépcsõorsóban 
közlekedett.  

A belsõ berendezést, valamint az épület udvari külsõ megjelenését 14 db. fénykép 
alapján mutatjuk be. A fotók eredetileg 8 × 13 cm méretûek, az 1930-as évek végén 
készülhettek vélhetõen valamely helyi fényképész munkájaként. A bemutatást a ma-
gasföldszint, alagsor, tetõtér sorrendben tesszük meg. 

A társalgót a 6. és 7. képen láthatjuk. A szoba közepét asztalból, két karosszékbõl, 
három támlásszékbõl, egy kanapéból, egy „puff”-ból,4 valamint egy zsámolyból álló 
ülõgarnitúra uralja. Ez utóbbit kényelemkedvelõ hölgyek használták, ha a karosszék-
ben ülve lábuk nem ért a padlóig. A bútor egy stílusú, a szakirodalom bécsi barokknak 
nevezi, keletkezésének kora a háromosztatú háttámlás kanapé középsõ, szabályos kör 
formájáról a 1848–50-es évekre tehetõ. Késõbb a kanapék háttámla formája módosult. 

A fal mellett 18. századi, Mária Terézia korabeli, gyönyörû intarziákkal díszített 
tabernákulum áll. A csillár aranyozott fafaragás, a lámpaágakat alulról idomaiban 
tetszetõs leányalak tartja. A további reprezentációt és a tévé-nélküli világ otthoni ze-
nés szórakozását a zongora szolgálja. A háttérben látható „télikert” egy része a ház ud-
vari falán túlnyúló félkupola üvege alatt helyezkedik el (7. kép). 

A fûtést kandalló-szerû, de zárt fehér cserépkályha biztosítja, melynek két oldalán 
egy-egy biedermeier asztalka van elhelyezve. Az innensõ ovális lapú négylábú, provin-
ciális, vélhetõen magyar munka, a túlsó négyszög lapú intarziás játékasztal, az analó-
giák alapján az 1830-as évekbõl származó délnémet gyártású lehet. Az elõszoba és az 
úriszoba ajtaja között a többi bútor stílusához igazodó komód látható, amin a 19. szá-
zad elejérõl származó óra áll. A vízszintes bútorsíkokon díszdobozok, porcelánok és 
metszett üvegek, a falakon metszetek fokozzák a lakályosságot (8. kép). 

Az úriszobát a nehézkes, de kényelmes, „jól ülhetõ”, az 1840-es évek elejére datál-
ható magyar biedermeier garnitúra uralja a hozzá tartozó fiókos kanapéasztallal. Az 
asztalon alabástrom csészéjû, ezüst medve kisplasztikával ellátott hamutartó, 
muránói üvegtál és üvegvirágok, egy Velencei utazás emlékei. Ezüst cigarettatartó, he-
rendi porcelán gyufatartó bontja meg a politúrozott bútorfelület tükrözõdését. A sa-
rokban takartan a 19. század második felébõl származó neobarokk íróasztal áll. A fa-
lon ovális paszpartuban a háziasszony apjának, a császári és királyi huszár altábor-
nagynak a fényképe függ, a másik sarkot 20. századi zöld cserépkályha foglalja el (9. 
kép). 

A szomszéd szobából átnézve a szemközti falnál emeletes biedermeier tálaló áll, 
felette a tulajdonosról készített olajkép,5 két oldalán második házasságából származó 
fiainak akvarelljei függnek. A kanapé mögött török imaszõnyeg, mellette a háziasz-
szony akvarellje.6 A fénykép jobb oldalán felsejlik a nyitott ajtó mögött álló 20. század 
eleji intarziás neobarokk kredenc, ifjabb Weidinger István soproni mûbútorasztalos 
munkája (10. kép). 

                                                        
4 Háromlábú, támlanélküli, kárpitozott ülőalkalmatosság. 
5 Medgyesi Schwartz Antal (1897–1978) elismert soproni festő alkotása. 
6 Mindhárom akvarell Wosinszky Kázmér (1895–1967) munkája. 
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8. kép. Társalgó 

 

 
9. kép. Úriszoba 
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10. kép. Úriszoba a könyvtár felõl 

 

 

11. kép. Könyvtár 
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12. kép. Hálószoba 

 

 
13. kép. Fürdõszoba 
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A könyvtárszobában neobarokk ülõgarnitúra szolgálja a bibliofil nyugalmat és ké-
nyelmet. Az L alakban falakhoz támaszkodó polcokon mintegy 1500 könyv sorakozik, 
köztük a Révai Lexikon kötetei, a Jókai-összes bõrkötésben, osztrák mûvészeti maga-
zinok példányai mintegy 40 kötetbe fûzve. A háziasszony öröklött könyvei az 1800-as 
évek elsõ felébõl illetve közepérõl, Cervantes, Stolle, Goethe, Schiller, Castelli, 
Blumauer és mások mûvei mellett német–francia, német–orosz szótárak, közgazda-
sági lexikon, magyar és német nyelvû regények százai sorakoznak a polcokon. Felet-
tük a tulajdonos elsõ házasságából származó felnõtt gyermekeinek7 akvarelljei, ma-
gyar tájképek, téli trojkás szán olajban, számos fénykép és egy márvány foglalatú 
bronzalakos 19. század végi óra (11. kép). 

Ugyanezen a szinten található a hálószoba, mely a hagyományos dupla ágyból, 
mellé helyezett biedermeier székbõl, az udvari ablak alá tolt heverõbõl, valamint ko-
módból áll. A falakon metszetek és egy Szûz Mária-olajkép. A sarokban térdeplõ, rajta 
barokk talapzaton, egyszerû kereszten eredeti manierista barokk fa corpus, a mellette 
levõ éjjeliszekrényen telefon (12. kép). 

Innen nyílik a fürdõszoba, melynek ovális ablaka alatt az akkori luxusszinten kivi-
telezett süllyesztett kádmedence helyezkedik el, két oldalán falszögletben WC kagyló 
illetve bidé. A kettõs mosdó felett elhelyezett gázbojler adja a meleg vizet (13. kép). 

A pinceszinten az ebédlõrõl és a konyháról maradtak fotók. Az ebédlõ egy téglalap 
alaprajzú és egy íves helyiség összenyitásából áll. A két rész közötti áthidalást a belsõ 
teret impozánssá tevõ kör keresztmetszetû oszlopok tartják. A garnitúrát kárpitozat-
lan neobarokk székek, valamint velük azonos stílusú kihúzható asztal adják. A falnál 
márvány kandalló, tetején 18. századi ónedények, a másik falnál alacsony tálaló rejti 
az étkészletet, mely a háziasszony által a házasságba hozott ezüst evõeszköz-
készletbõl (a „schmuckból”), 1830-as évekbeli örökölt ezüst étkészletmaradványokból 
és schlaggenwaldi cseh porcelánokból állt össze. A tálaló tetején látványos ezüst gyer-
tyatartók, ezüst tálcák, a falakon és a mennyezeten eklektikus stukatúra díszíti a 
helységet (14–15. kép). 

A következõ képen a terjedelmes konyha látható gázüzemû sütõalkalma-
tosságokkal, két munkaasztallal (egyikük ónlemezzel fedett), tároló szekrényekkel, 
hokedlikkel. A falon a munkamonotóniát lazító rádió, valamint házi telefon. 
Állítsunk itt emléket a valaha itt dolgozó, a Vas megyei Gyöngyösfaluról származó 
Kunovits Vilma szakácsnõnek, aki a háborút követõ szûkös idõkben is hû maradt a 
háztulajdonos családjához, mintegy másfél évtizeden keresztül annak önzetlen 
segítõje, az unokák szeretett Vilmája lett. 

A beépített tetõtérbõl a családfõ második házasságából származó felnövõ fiainak 
egy-egy szobáját, valamint a vendégszobát tudjuk bemutatni. A nagyobbik fiú szobájá-
nak berendezése ágyból, heverõbõl, biedermeier szekrényekbõl, asztalkából, a hozzá-
tartozó két székbõl valamint éjjeliszekrénybõl áll. Az eredeti biedermeier székek har-
madik darabját a szülõk hálószobájából ismerjük. A falakon tükör, metszetek. A be-
rendezés puritán, visszafogott (17. kép). 

                                                        
7 Anyai ágon Szigligeti Ede (1814–1875) színműíró és színházi rendező leszármazottai. Az akvarellek ugyancsak Wosinszky Kázmér 
munkái. 
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14. kép. Ebédlõ 

 

 

15. kép. Ebédlõ 
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16. kép. Konyha 

 

 

17. kép. A nagyobbik fiú szobája 
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A másik helység hasonló berendezésû, amit jeleznek az ívelt végtámlájú biederme-
ier ágy, a Thonet ülõalkalmatosságok, a heverõ, az íróasztal, a könyvespolc. A falakon 
akvarellek, illetve metszetek (18. kép). 

A vendégszoba népi ízlést követ asztalaival, székeivel, szekrényével, terítõivel, fa-
zekas edényeivel. A kép jobb szélén a cserépkályha sötéten csillogó éle látszik (19. 
kép). 

Összegezve a képeken látottakat megállapítható, hogy a lakóház hagyományos, 
mondhatni konzervatív berendezést mutat, a nyilvánosság felé nyitott nappali szobák 
és az ebédlõ a család jómódú polgári státuszát reprezentálják. Erre mutat a számos an-
tik bútor és tárgy látványos bemutatása, de cél volt emellett az értelmiségi, polgári lét 
lehetõség szerinti maximális kényelmének biztosítása is. 

A házban a két világháború között számos helyi és országos nevezetesség megfor-
dult. Néhány név a teljesség igénye nélkül: a tulajdonos baráti körébõl rábapordányi 
dr. Gévay-Wolff Lajos, Sopron vármegye alispánja; Kiss János, a késõbb mártírhalált 
halt altábornagy; dr. Meiszner Ernõ ügyvéd; dr. Kamenszky Árpád ügyvéd, a soproni 
legitimisták vezére, majd polgármester; Kiss Jánosné, Bakó Ilona, (az unokák feledhe-
tetlen Ikája), a kõszegi leányiskola igazgatónõje; herceg dr. Esterházy Pál, a tulajdonos 
munkaadója, a hitbizomány központi igazgatóságának szinte teljes tisztikara, így Dö-
mötör Mihály, Rabár Ferenc, a Málnay testvérek, Haffnerék. A háziasszony ritkán lá-
tott, de testvéri kötõdésû barátnõje volt P. Gulácsy Irén írónõ. 

A tulajdonos 1945-ben bekövetkezett halála után az emigráció következményeként 
létszámában megcsappant családja az épületet lakás céljára már nem használta, sõt a 
várható államosítás biztos tudatában minél gyorsabban el kívánta adni. Ez 1948-ban a 
helyi tanonciskola részére sikerült is. Ezt követõen az épület máig közintézményi tu-
lajdon maradt, a funkcióváltáshoz igazodó átalakításra (amely szinte az egész épületre 
kiterjedt), tudomásunk szerint az 1960-as években került sor. Ennek külsõ építészeti 
megnyilatkozásai sajnos magukon hordozzák a kis költségvetésû igénytelenség szá-
mos „modern” jegyét, amik megbontották az addig fennállt építészeti stílusegységet. 

A bemutatott berendezés is hasonló sorsra jutott. A szûk család 1941-es Buda-
pestre költözésével számos bútor az ottani hétszobás lakásba került, amit háborús 
bombatalálat ért. Az el nem pusztult bútorzatot fosztogatók tizedelték (felezték), mi-
vel a lakás a leomlott falak miatt hetekre nyitottá, a téli fagyban lakhatatlanná s így 
õrizetlenné vált. Az ostromot követõ ínséges évek során a kiigényléseket, az idegen 
beköltöztetéseket elkerülendõ szobák leválasztásával és eladásával csökkent a lakóte-
rület. Számos megmaradt mobília így a helyszûke miatt „feleslegessé” vált, illetve az 
anyagi talpon maradás okán a kényszerû pénzhez jutás forrásává süllyedt. Csupán 
néhány darab vészelte át ezeket az évtizedeket, amik ma már igényesen felújítva és 
pótolva emlékeztetnek a családtörténet változásaira. 

Habent sua fata libelli. De nem csak a könyveknek van meg a maguk sorsa… 
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18. kép. A fiatalabb fiú szobája 

 

19. kép. Vendégszoba 

 


