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Turbuly Éva Előhang

Winkler Gábor 1941. május 16-án született Szombathelyen és 2015. május 19-én, Győr-
ben halt meg. 2015 májusában átadott akadémiai díját az indoklás szerint az építészettör-
ténet, az urbanisztika, a műemlékvédelem és az építészeti tervezés területén kifejtett si-
keres és eredményes szakmai, oktatói és kutatói tevékenységéért, a 19. század építészeté-
nek kutatása területén végzett iskolateremtő munkásságáért és nemzetközileg is elismert 
életművéért kapta. Életútját, munkásságát a Soproni Szemle jelen számában több jeles 
pályatársa, barátja és tanítványa méltatja. Ebben a rövid bevezetőben arról szeretnénk 
néhány gondolatot megosztani Olvasóinkkal, miért érzi folyóiratunk szerkesztősége szív-
ügyének, hogy idei 2. és 3. számunkkal emléke előtt tisztelegjünk.1

Winkler Gábor  (1941–2015)

1   Winkler Gáborról halála évében folyóiratunkban Veöreös András építész, a győri Széchenyi István 
Egyetem docense emlékezett meg (Soproni Szemle 69 (2015), 305–306), akinek közreműködését jelen 
számunk összeállításában is hálásan köszönjük (A Szerk.)
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Winkler Gábor tevékenysége országos, sőt, nemzetközi léptékű, Sopronhoz azon-
ban végig szoros, eltéphetetlen szálakkal kötődött. Egyetemi óráinak napjait mindig ösz-
szekötötte más itteni vonatkozású tevékenységgel, kutatással. Tehetséges tanítványait, 
doktoranduszait soproni vonatkozású témák feldolgozására inspirálta, kutatómunkájukat 
sokoldalúan, odaadóan segítette. Kandidátusi értekezésének témája Sopron 19. századi 
építészete volt, ami 1988-ban könyv alakban is megjelent. A kötet azóta is a város e korral 
foglalkozó szakembereinek, kutatóinak, és az ezekben a házakban lakásokat vásárlóknak 
a kézikönyve, ritka példányaira vadásznak az antikváriumokban. Eddig megjelent munkái 
mellett két további soproni téma feldolgozását tervezte, Handler Nándor és – testvérével, 
Barnabással közösen – édesapjuk, Winkler Oszkár életművének feldolgozását. 

A Soproni Szemléhez különösen hosszan tartó és sokoldalú kapcsolat fűzte. Első tu-
dományos szakcikke a Soproni Szemle hasábjain jelent meg 1965-ben, és a folyóiratnak 
haláláig rendszeres szerzője maradt. Az elmúlt években szinte tiszteletbeli szerkesztőtár-
sunkká vált: felhasználva szakmai kapcsolatait és lehetőséget adva tehetséges tanítványa-
inak a publikációra több építészettörténeti tematikus szám összeállítását és szerkesztését 
vállalta magára. A két, Winkler Gábor tiszteletére összeállított számmal nemcsak a tu-
dósnak és az alkotó embernek, hanem ennek az örömteli közös munkának is szeretnénk 
emléket állítani. 

Sopron, Deák tér (Winkler Gábor rajza)


