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Szabó Levente A városi tér emlékezete. Adalékok a 
soproni várkerület megújulásához

„Alkatát, formáját még az antik Rómától örökölte. Ezért a hosszan elnyúló, északon 
homorú ívet formáló homlokzatsorok nem is jellegzetesen barokk teret hasítanak ki 
a belváros háztengeréből. ... Egy ókori stadion alakult, formálódott a város évezredes 
történetének kohójában, és öltött magára új köntöst Róma barokk korszakában.”1 
(Pogány Frigyes)

„We may live without her (architecture), and worship without her, but we cannot 
remember without her.”2 (John Ruskin)

Igazán szerencsésnek mondhatom magamat, hogy egy olyan városi léptékű, időben elhú-
zódó, komplex köztérmegújítási projekten dolgozhattam, amely – összetett műszaki ka-
raktere és érzékeny, a városlakók mindennapi életét alapvetően befolyásoló jellege mellett 
– saját építészeti kutatási témámhoz is szorosan kapcsolódik. Építészet és emlékezet ösz-
szefüggésrendszere olyan inspiráló és gazdag közege az alkotó építész megközelítéseinek 
is, amely a legkülönbözőbb műfajú és léptékű munkák során biztos viszonyulási alapját 
jelentette és jelenti gondolkodásomnak, akkor is, ha műemléképület rekonstrukciójáról, 
emlékhelyek megtervezéséről vagy éppen egy történeti belváros meghatározó közteré-
nek megújításáról gondolkodunk. Az építészet maga – nyilvánvalóbb vagy kevésbé evi-
dens módon – mindig a kollektív emlékezet hordozója, Assmann-i értelemben3 legyen 
szó akár a hozzánk időben közelebbi kommunikatív, akár a távolabbi kulturális emlékezet 
fogalomköréről. Hogy mit jelent egy történeti épület esetében mindez, az épületszövet-
tel, a különféle építési periódusokkal való gondos foglalatosság, az talán egyértelműbben 
előttünk van, ahogy egy-egy emlékmű megfogalmazásának absztrakt, egy adott közös-
ség múltjára reflektáló jelentésrétegeire is valamennyien tudunk jó és kevésbé sikerült 
példákat felidézni magunkban. De mit jelent, milyen koncepcióalkotási fogódzót, biztos 
hátteret képes nyújtani egy városrész, annak morfológiája, kialakulásának, fejlődésének 
evolúciója, funkcionális működésének múltja és hagyománya egy köztér tervezése során?

A soproni Várkerület köztér-revitalizációjának tervezési folyamata lényegét tekintve 
a városi tér emlékezet-rétegeinek felfejtéséről, megértéséről szóló munka volt, még ha 
mindez leginkább az igencsak bonyolult infrastrukturális beruházás egyes rétegeinek és 

1   Pogány Frigyes: Róma. Budapest, 1967, 275. 
2   „Élhetünk nélküle (építészet), imádkozhatunk nélküle, de emlékezni nem lehetünk képesek nélküle.” John 
Ruskin: The Seven Lamps of Architecture. London, 1849, 233, idézi: Adrian Forty: Words and Buildings.  
A Vocabulary of Modern Architecture. London, 2000, 206.
3   Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. 
Budapest, 2018.
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szempontjainak folyamatos egyeztetésében öltött is testet.4 A revitalizációt megcélzó or-
szágos, titkos tervpályázatra 2009 őszén nyújtottuk be pályaművünket, egy felszabadult, 
de intenzív és rövid kéthetes gondolkodási folyamat zárásaként. Akkor nem sejthettük, 
hogy e pályázatot megnyerve egy olyan nagyszabású munka veszi kezdetét, amelynek 
első és legnagyobb, a Kisvárkerülettől az Ötvös utcáig terjedő, csaknem 15 ezer négyzet-
méternyi szakasza 2015-ben készül majd, második ütemének egy darabját éppen most 
építik, de amely – reménység szerint még a nem olyan távoli jövőben – a Kisvárkerület és 
a Széchenyi tér komplex megújításával válhat egyszer majd teljessé.5

Hogy érzékeltessem a megújítás tétjének kettősségét, olyan fogalmakat hívok segít-
ségül, mint a „hardver” és az azon futó „szoftver” analógiája. Egyrészt, sajátos „hardver-
ként” tekintve a városi infrastruktúrára, abba alapvetően kellett beavatkoznunk, hiszen az 
autósforgalom és a parkolás mindent eluraló jelenlétének visszaszorításával lehetővé vált 
a gyalogos hangsúly erősítése, ha tetszik újraalkotása a soproni Várkerületen. A területen 
lévő épületek földszinti üzletei biztosították történelmileg mindig is azt az intenzív köz-
téri használatot, ami eleinte a piacokkal, vásárokkal,6 majd a kereskedelem és vendéglátás 
fokozódó hangsúlyaival teljesedhetett ki. A hardveren futó „szoftvert” épp ezek, az egyre 
inkább a vendéglátásra alapuló földszinti kapcsolatok jelentik, és a várakozásokhoz ké-
pest mégis radikálisan gyors használati átalakulásnak az első ütem elkészülte után mind-
annyian tanúi lehettünk.

Ugyanakkor, a megújítás komplex műszaki-mérnöki eszköztárával valójában messze 
nem csupán egy kortárs köztér funkcionális rendjét szerettük volna újradefiniálni. A Vár-
kerület múltjában, történelmében, s így végül is emlékezetében rejlő adottságokat kíván-
tuk a felszínre hozni, hiszen e terület egykor a történelmi városmagot körbevevő városfa-
lon kívüli vizesárok később feltöltött területe (a glacis) volt, különleges alakját, formáját 
és a térben változó szélességét ennek az eredetileg hadmérnöki létesítménynek a mai ol-
vashatósága adja. Ennek a térbeli képletnek a rekonstrukciója biztos szellemi és identitás-
alakító háttere volt a 21. századi funkcionális igényekhez igazodó revitalizációnak. Tanul-
mányomban arról a komplexitásról szeretnék átfogó képet adni, amely munkánknak – és 
reményeim szerint – eredményének is sajátja, különlegessége. (1. kép)

A római Piazza Navona példája

A történeti városok mai úthálózatát, településszerkezetét, nagyobb, átfogó egységeit és 
egyes konkrét részeit éppúgy, sokszor determinálta valamely, a korábbi évszázadokkal 
vagy évezredekkel megelőzően ott jelenlévő természeti vagy mesterséges képződmény.  

4   Veöreös András: A soproni Várkerület a 21. században. Soproni Szemle 69. (2015), 401–415.
5   Generáltervező: Hetedik Műterem Kft., felelős tervező: Szabó Levente DLA, tájépítész társtervezők: 
Csontos Csenge, Gyüre Borbála, Lád Gergely, építész munkatársak: Biri Balázs, Dvorzsák Jessica, Kohout 
Dávid, Simon Orsolya, Tánczos Tibor
6   Göncz József, Bognár Béla: Kereskedelem Sopron vármegyében. Dokumentumokon és képeslapokon. 
Sopron, 2004, 79.
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A városok lassú, organikus fejlődése e képződmények közül minden olyat, ami részben 
vagy egészében felhasználható, célszerű, vagy amelynek elbontása, átalakítása túlzott erő-
feszítést jelentett volna, megtartott, átalakított, s továbbörökítve használt. Éppen ezért, 
mivel egy városi térszerkezet létrejöttéhez vagy éppen pusztulásához képest – nagy lépté-
kű, időben elhúzódó, részben spontán folyamatok eredményeképp jön létre, a városszer-
kezet egyes elemei mindennél nyilvánvalóbban őrzik kialakulásuk okát, történetét, s ezek 
olvashatóvá, átélhetővé tétele egy átfogó köztér-rekonstrukciónak éppúgy feladata kell, 
hogy legyen, mint a korszerű infrastrukturális igények kielégítése.

Számos példa lenne felhozható erre a lassú, organikus fejlődésre, metamorfózisra.  
A legismertebb és egyik legszebb talán a római Piazza Navona köztere. Ezen a turista-ka-
lauzokból jól ismert, páratlan műemlékektől sűrű helyen épületek és szökőkutak, a leg-
nagyszerűbb alkotók munkái szoros egymásmellettiségben láthatók. Mégis, ami a hely-
színen átélhető és ottjártamkor engem is izgatott, az sokkal inkább a térforma eredete 
volt. A térformáé, amelynek hatása, ereje alól az sem tudja kivonni magát, aki semmit 
nem tud annak történetéről. 

Titus Flavius Domitianus római császár egykori, 86-ban megnyitott, 15 ezer férő-
helyes stadionja állt egykor a Navona helyén, amelynek térbeli lenyomata, emléke ma, 
majd kétezer évvel később is meghatározza annak szerkezetét, térérzetét és hangulatát. 

1. kép. Zacharias Michel: Sopron Madártávlati képe, 1700, rézmetszet, 220x250 mm, Soproni Múzeum
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A 270 m hosszú és 55 m széles egykori küzdőtér ma nyüzsgő, turistákkal zsúfolt köztér. 
Térfalaiban – Domitianus stadionjának romjai között és fölött – egykor boltok, műhelyek 
működtek, ma templomok és paloták sorakoznak. Mai formáját, alakzatát tehát egy csak-
nem kétezer éves létesítmény, műtárgy hűlt helye határozza meg. Az egymás utáni korok 
ugyan folyamatosan alakították, de a térforma karaktere változatlan maradt. A stadion 
küzdőtere, később lovasversenyek, karneválok és vízi cirkuszok, majd a piacok, vásárok 
helyszíne, ma kiemelt turisztikai célpont, Róma egyik legfontosabb történeti köztere. 
Persze egy tér története nem csak az alakzata, formája: Borromini Sant’ Agnese templo-
ma is a történet hordozója, emléket állítva a Domitianus-stadionban a keresztényüldözé-
sek során mártírhalált halt Szent Ágnesnek. Kétezer év: folyamatosan alakult és változott 
az épületállomány, átalakult a használat jellege is, mégis, a tér eredete, egykori karaktere, 
története és hagyománya könnyen olvasható ma is. 

A Piazza Navonához hasonlóan számos teret ismerhetünk, ahol a város organikus, 
spontán fejlődése benőtte, s így megőrizte a kialakulás, a történet térbeliségét. Az em-
lékezet nem egy adott építészeti műhöz, még csak nem is azok sokaságához kötődik e 
példákban, hanem egy urbanisztikai léptékű változás, lassú alakulás térbeli emlékképé-
hez, amely kollektív alkotás, mint általában a történeti város maga. E példát csak azért 
emeltem be a soproni Várkerület tervezési céljait, folyamatát artikuláló írásomba, hogy 
illusztráljam a városi köztér múltját „fosszíliaként” hordozó karakterét, és annak a terve-
zést determináló kiemelkedő jelentőségét.

A Várkerület évszázadai

A soproni Várkerület olyan 40-60 méter széles körút, amely az egykori középkori város-
magot körülölelő városfal árkának külső peremén, az úgynevezett vársíkon, a glacison 
alakult ki. A hadászati szempontból jelentőségét vesztett széles árkot feltöltötték, a külső 
íven már a 14. században is épületek sora állt. Az itt ma is érzékelhető szélesebb telek-
osztáshoz belső udvaros, a Várkerülethez kapuáthajtóval kapcsolódó épületek tartoznak.  
A várfalak felőli oldal később, a 18. századtól kereskedő bódékkal épült be, majd a 18-19. 
században rangos polgári épületek alkotta, zömében rokokó és copf házsorának váltakozó 
magasságú, jellemzően keskeny beépítése valósult meg.7 E térfal csupán egy helyen sza-
kad meg, ahol a II. világháborús sérülések nyomán a várfal egy darabja és az előtte lévő 
egykori várárok feltárul a mai járókelő előtt.8 

A történelmi jelentőségű terület különböző szakaszain hajdanában – az azt szegélye-
ző térfalak kialakulása után – piacokat rendeztek a 19. század közepétől. (2. kép) Ekkor a 
Várkerület inkább volt egybefüggő, kifelé enyhén lejtő tér, amely folytonosan változóan 
adta városi utca, teresedés és széles tér érzetét, egymásba átfolyó, folyamatosan változó 

7   Kücsán József: A Várkerület belső ívének beépítése, 1766–1801. Soproni Szemle 69. (2015), 307–336.
8   Pályázati tervünk itt széles, a teljes foghíjat kitöltő lépcsősort javasolt, amely a fenti és lenti területeket 
a mainál szervesebben kapcsolná össze, a megvalósult várfalsétányt is nyilvánvalóbban integrálva a 
térszerkezetbe.
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módon. Mint ahogyan a Piazza Navona őrzi az egykori Domitianus-stadion alakzatának 
lenyomatát Rómában, úgy teszi érzékelhetővé ma is az egykori várfal és várárok rendsze-
rének térbeliségét, majd ezek felszámolását, beépülését a ma látható térszerkezet Sopron-
ban. A város szép lassan körbenőtte az egykor meghatározó védelmi műtárgyat, de úgy, 
hogy az alakját, dimenzióját és karakterét ma is érezhetjük. A létrejött téri képződmény 
az organikus városi fejlődés gyönyörű példája.

A 20. század közepén a vásártéri funkciót fokozatosan a közlekedés váltotta fel. En-
nek okán alakult ki a most megújult Várkerület tervezését megelőző állapot, a Boronkai 
Pál városi főmérnök által 1940-ben tervezett,9 majd a világháború után megvalósult, 
támfalasan tagolt, elválasztott forgalmi csatornás megoldás: a középen haladó kétsávos út 
jobb és bal oldalán további egyirányú sávokról parkolók nyíltak, a széles köztér falai mel-
lett csupán járda-szélességű gyalogos területek maradtak. A mérnöki szerkesztésű rend-
szer illeszkedett a II. világháború utáni állapothoz, amikor a Győrből Sopronon keresztül 
Bécsig futó országos főút nyomvonala a Várkerületen vezetett át. 

9   „A Várkerületnél pedig parksávokkal elválasztott mellékkocsiutak fogják tehermentesíteni a 10 m széles 
főforgalmi utat.” Boronkai (Bergmann) Pál: Sopron városrendezésének kérdései. Soproni Szemle 4. (1940) 
2–3. sz. 83.

2. kép. Sopron  Várkerület az Előkapu felé nézve, háttérben a Tűztorony, 1915-ben (FORTEPAN / 
 Adományozó Vargha Zsuzsa, képszám: 47292)
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E közlekedés dominálta periódus minimálisra korlátozta a gyalogosközlekedést és az 
egykor egybefüggő teret hosszirányban széttagolta: lámpás kereszteződések, szervizutak, 
áthaladó és parkolóhelyet kereső autók a térfalak mellé szorították a gyalogosforgalmat, s 
így a térhasználatnak magát a teret éltető funkcionális karakterét. A rendkívül széles köztér 
nagyvonalúsága, ez a városhoz méltó, nagyméretű egybefüggő tér túlépített és túltagolt 
volt: támfalak, utak, az átlátást gátló sövények töltötték ki a széles területet, pedig a Mária 
szobor és a Hűség kútja közötti szakasz Sopron egyik legjelentősebb közterének ígéretét 
hordozta. A várkerületi földszintek hagyományos vendéglátó-kereskedelmi dominanciá-
ja nem párosult méltó köztéri kapcsolatokkal, így kiülő teraszokkal, a vendéglátóhelyek 
kitelepüléseivel. A köztér-építészeti elemek rossz esztétikai és műszaki állapotúak voltak, 
és hiányzott a Várkerület identitását megadni képes egységes arculat is.10 (3. kép)

A Várkerület karakterének rehabilitációja

A Várkerület szépsége, hogy csaknem fél kilométeres hosszában végighaladva folyama-
tosan változó keresztmetszeteket és térbeli viszonyokat élhetünk át, miközben érezzük e 
térfolyam lendületét és nagyvonalúságát. Ez a kettősség, tehát a hosszirányú lendület és 
a keresztirányú változatosság kettőssége a legnagyobb érték, amelyet már pályázati ter-
vünkben is erősíteni szerettünk volna. 

10   Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században. Budapest – Tatabánya, 2003

3. kép. A Várkerület 2010-ben ez Előkapu környékén (Hetedik Műterem)
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Alapvető koncepciónk volt, hogy Várkerület bármely, nagyon is eltérő karakterű 
pontján állva tudnunk és éreznünk kell, hogy ugyanazon terület részén vagyunk. Ugyan-
akkor a külső és belső íven kiépült történeti beépítés térfalai meghatározó, műemléki 
jelentőségű városképi elemek, dominanciájuk megtartása alapvetően egységes, nem az 
új köztérépítészeti rendszert önmagában, hanem az egész területet egységként kiemelő 
hozzáállást kívánt. A műemléki környezet és az egykori állapot miatt ezért a fő célunk a 
külső oldal felé természetesen lejtő, egységes megjelenésű tér kialakítása volt. 

Az új koncepciót elsősorban az anyaghasználat fogja egységbe: ezért választottuk 
a sötét színű, nemes és természetes hatású klinkertéglát és a térszerkezet egységességét 
biztosító gránitsávokat. Utóbbiak rajzolatával, mint a kotta vonalai teszik a partitúrában, 
rendszert szerettünk volna adni a különféle köztéri funkcióknak, az egységesség érze-
tének sérülése nélkül. Ezt a formai analógiát már a pályázat során megfogalmaztuk, s 
mint később kiderült, ennek fegyelmező szabályrendszere nagy segítségünkre volt. Egy 
ilyen jellegű munka koncepcionális egységességét számos, mégoly jó szándékú részér-
dek bontja meg a tervezés, de a kivitelezés során is. Minthogy azonban ennek az amorf, 
egykori várárok külső védelmi zónájának az alakját lenyomatként hordozó térségnek 
bármely pontjáról is egyeztettünk, gondolkoztunk, mindig a pályázati tervben lefekte-
tett koordináta-rendszerben tettük azt, a megvalósult állapot végül is elég hasonlónak 
mondható az első gondolatokkal felvázolthoz, az egységesség alig sérült. Ezt még akkor is 
így gondolom, ha gazdaságossági megfontolásokból racionalizálni kellett a beavatkozást, 
így pl. megtartottuk a 2x1 sávra szűkített aszfaltozott utat a Várkerület szélességének két-
harmadában, igyekezve azt magassági értelemben és az anyaghasználat színét tekintve is 
harmonizálni a terület egységessége érdekében környezetével (4. kép).

4. kép. A Várkerület 2016-ban a Mária szobor körül, légifotón (fotó: Danyi Balázs)



180
150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület – 

Város(sz)építészeti konferencia

Emlékhelyek lehetősége a Várkerületen

Egy városi köztérhez alapvetően tartoznak hozzá azok a jelek, emlékek, és az általuk éb-
ren tartott emlékezet, élő hagyomány, amelyek pontszerűek, a tér léptékéhez képest el-
hanyagolhatók fizikai mivoltukban, de szellemi értelemben mégis alapvető fontosságúak.

Sajnálom, hogy a Holokauszt traumájának és a Várkerületnek a kivételesen szoros 
összefüggését, ti. az egykori elhurcolt és megsemmisített zsidó származású tulajdonosok 
kivételesen magas számát nem tudtuk megjeleníteni a megújult köztéren.11 Nyilvánvaló, 
hogy a Gunter Demnig12 koncepciója által Európa-szerte látható ún. botlatókövek – me-
lyekből Sopronban kettő is megvalósult: Pap Károlyé és Dr. Pollák Miksáé a Fegyver-
tár u. 5. alatt – nem lettek volna alkalmasak erre, hiszen azok szinte beborították volna a 
várkerületi járófelületet, s egyediségüket tömeges megjelenésük váltotta volna fel, pont 
ellentétes hatást váltva ki az eredeti szándékhoz képest. Bizonyosan lennének azonban 
olyan megoldások, amelyekkel a város közösségének tudatalattijára, későbbi sorsára is 
hatással lévő traumára méltóképp lehetne emlékezni, hozzájárulva a város emlékezetének 
egymást keresztül-kasul átszövő rétegeinek teljesebbé, igazabbá válásához.

Ugyancsak – bár teljesen más okból – tartom sajnálatosnak Szakál Ernőnek a 40-
es években „városvédőt” ábrázoló, majd a háborús sérülése utáni átfaragását követően 
munkásszoborként ismertté váló műalkotásának az eltávolítását (még szobortalapzatát is 
megterveztük), hiszen e történet is izgalmas rétege lehetett volna a város, s a Várkerület 
emlékezetének.13

Ugyanakkor ezek az emlékezet-rétegek bizonyos értelemben függetlenek a térszer-
kezetet, annak átfogó építészeti arculatát befolyásoló döntésektől, s később is megvaló-
síthatók. Jelentőségük épp abban állna, hogy míg térszerkezeti, a térbeli képletet visszaál-
lító rekonstrukció az Assmann-i ételemben a kulturális emlékezet kifejezője, addig a 20. 
századi traumákra, eseményekre való emlékezet még éppen a kommunikatív emlékezet 
hordozója lehetne.

11   A várkerületi házak, üzletek zsidó származású tulajdonosi hátteréről, s a II. világháború traumájának a 
terület ingatlanaira vonatkozó hatásáról lásd. Tárkányi Sándor: Változások és modernizáció a Várkerületen 
a 20. század első felében, In: Soproni Szemle 69. évf. (2015) 4. sz. 374–382.
12   A kezdeményezésről bővebben: http://www.stolpersteine.eu/en/
13   „(...) Szobrászati megbízást is kaptam a várostól: Műtermemben ott állt a városvédő megcsonkult szobra, 
és hogy legyen belőle valami, javaslatomra új alakot öltött. Szerencséje volt, mert ha a bombázáskor a fejét 
is elvesztette volna, akkor nem válhatott volna páncéljából kibontva az akkori korszak hősévé, félmeztelen, 
kalászt óvó munkásszoborrá, és nem állna ott ma is a Várkerületen.” Lásd: Szakál Ernő: Szobrászművész 
– műemlékes restaurátor életutam (2. rész). Közzéteszi: Dávid Ferenc, Soproni Szemle, 2013/2, 180–200.
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Épület a megújult köztéren

Élénk bennem az emlék, amikor 2006-ban az Építész Mester Egylet Mesteriskolájának 
soproni tanulmányútja során meglátogattuk a Sedlmayr János által rekonstruált Tábor-
nok-házat,14 amelynek műemléki megújítása során az udvari keresztszárny és a középkori 
lakótorony többszintes közlekedőterének és vasbeton csigalépcsőjének megfogalmazása 
a korban népszerű műemléki rekonstrukciós eszközhöz, a deszkazsaluzatos nyersbeton 
felületek használatához nyúlt. Ez az emlék is befolyásolhatta, hogy amikor a terület súly-
pontjában egy, a szükséges kiszolgáló helyiségeket magában foglaló pavilont terveztünk, 
azt szintén deszkazsaluzatos finombeton felületekkel, előregyártott vasbeton lamellákkal 
és faburkolatos homlokzattal tettük, kicsit megidézve a 20. század második felében meg-
valósult kiváló soproni műemléki rekonstrukciós munkák anyaghasználatát is.

Mindazonáltal e pavilon váltotta ki talán a legfőbb ellenérzéseket, míg magát a köz-
tér-rekonstrukciót szinte azonnal kedvezően fogadták a város lakói, használói. Amíg a 
mégoly nagy léptékű köztér-építészeti beavatkozás esetében műfajilag szükségképpen 
defenzív, így – noha a kortárs építészet eszközeivel épült fel – könnyen befogadhatóvá 
vált, addig ez az alig 40 m2-es betonépület – szándéka ellenére – provokatívnak bizonyult. 
Bízom abban, hogy idővel a kortárs rétegekkel egyre gazdagodó Sopron egyik – ha nem 
is jelentős – de apró és megszokott jele maradhat (5. kép).

14   Sedlmayr János: Az ún. „Tábornok–ház” helyreállítása Sopronban. Műemlékvédelem, 24. évf. (1980) 
211–225.

5. kép. A Várkerület 2016-ban légifotón (fotó: Danyi Balázs)
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A folytatás reménye: a Kisvárkerület és a Széchenyi tér

A soproni Várkerület tervezése 2009-ben kezdődött, az első ütem 2015-ben lett készen, 
s ezzel kijelölte a további, a városmagot körülölelő területek megújulásának irányát is.  
A megkezdett városközponti köztér-revitalizáció a két nagy kapcsolódó terület, a Kisvár-
kerület és a Széchenyi tér átépítésével érhet majd véget. Ha mindez megvalósulna, akkor 
a történelmi városmag köztereivel együtt egy különleges, történelmi léptékben is egysé-
gében megújult állapot születne meg. 

A soproni Széchenyi tér a belvárost körülölelő térláncolat legnagyobb, s noha a Vár-
kerülettel egybefüggő, mégis önálló karakterű eleme. Egyszerre gyűjtő- és kiindulópont, 
városszerkezeti pozícióját tekintve városi tér, használata alapján inkább zöldfelület, park. 
Az évszázadok során folyamatosan alakult a társadalmi, természeti és kulturális viszo-
nyoknak megfelelően, jelenlegi állapotában azonban csak árnyéka egykori önmagának. 
A megújuló Széchenyi térre, mint részben burkolt, utakkal átszőtt, teresedésekkel tagolt, 
de mindenek előtt jelentős mértékű zöld felületre gondolunk, amely átmenetet képez a 
köztér és a park között, vegyítve e két városi minőség elemeit és előnyeit (6. kép).

A Széchenyi teret határoló térfalak menti gyalogoszónákat tervünkben kiszélesítet-
tük, így azok a Várkerület városépítészeti-városszerkezeti egységéhez kapcsolódnának.  
A tér elnyújtott alakját a belső elrendezés keresztirányú tagolása osztja. A terv tiszteletben 
tartja a két meglévő emlékmű (Széchenyi-szobor és Hűségzászló) dominanciáját, tenge-
lyesen szimmetrikus térstruktúrával teremt azoknak újfajta keretet. Tervünk olyan sző-
nyegszerű képletet fogalmazott meg, amely a kényszerű forgalmi rendszertől körülölelve 
hozna létre absztrakt városi teret. Ami a megvalósult várkerületi projekt esetében a kotta 
vonalaira hasonlító, hosszanti térrendező struktúra, az a Széchenyi tér esetében egy olyan 
köztér-építészeti raszter, ami a tér berendezési elemeit (zöld- és burkolt felületek, padok, 
vízfelületek, emlékművek) egységes rendszerbe képes foglalni. A kiviteli tervek készen 
vannak, remélhetőleg a megvalósításnak is eljön az ideje a nem túl távoli jövőben.

Konklúzió 

A Várkerületen visszaállt az egykori várárok és annak peremén létrejött beépítések lenyo-
matát, térbeliségét mutató, a városmagtól kifelé lejtő, történelmi gyökerekkel rendelkező 
téralakulat. A régi képeslapokon, festményeken és fotókon látható egységes tér azonban 
nem csupán téri-köztérépítészeti karakterében vált a régi átiratává. A publikus tér haszná-
lata is a mindenkori köztéri térhasználat mintái szerint alakul: ami egykor piac, vendéglá-
tás tere volt, az ma is a térfalak földszintjén működő egységek kitelepüléseként, és városi 
rendezvények helyszíneként szolgál. E hosszas, hét éven át tartó köztér-megújítási projekt 
kezdeti, tervezési fázisában sokan a tér elnéptelenedését vizionálták a gépjárműforgalom 
korlátozása miatt. Ezzel szemben az átadást követően azonnal birtokba vették azt az üz-
letek, rendezvények, a soproni polgárok és a városba vendégként érkezők. A megújult 
térstruktúra nem csupán, vagy nem elsődlegesen rendezett viszonyokhoz és egységes, 
21. századi arculathoz vezetett, hanem annál sokkal lényegesebb eredményhez: a városi 
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tér használata mozdult el az átadást követően szinte azonnal egy történelmi belvároshoz 
méltó, valóban intenzív köztérhasználatot jelentő irányba. 

Tervezői oldalról a soproni Várkerület komplex, mérnöki-köztérépítészeti jellegű 
revitalizációja elsősorban olyan koordinációs folyamat volt, amelynek fő célja az egykori 
egységesség, térbeli homogenitás megőrzése és kifejezése volt. A védelem itt tehát nem 
egy konkrét építészeti műre, hanem azok sokaságából összeálló városrészre, legfőképpen 
is annak téri és használati karakterére kellett, hogy vonatkozzon. Mást se tettünk, mint 
nyomokat őriztünk és igyekeztünk olvashatóvá tenni az utókor számára is (6. és 7.  kép).

 
Köszönetnyilvánítás

A cikk egy bő évtizede kezdődött munka legfontosabb első megvalósult üteméről számol 
be. A köztér-térrevitalizáció noha számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült15 
– így jelölést kapott a 2016-os Mies van der Rohe Prize-ra, ugyanebben az évben Pro 
Architectura Díjban és ICOMOS-díjban részesült16 és megnyerte a kategóriabeli díját az 
újvidéki DaNS 20. Építészeti Szalonnak –, az elért eredményeket leginkább mégiscsak 
a teret használók igazolják: visszaköltözött az élet a Várkerületre. Sokaknak tartozom 

15   Bardóczi Sándor: Az Ékszerváros foglalata, 4D Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat, 41. évf. (2016) 
2–15. o.; Kuslits Tibor: A soproni Várkerület rekonstrukciója. In: Építészfórum, 2016. augusztus 11., http://
epiteszforum.hu/a-soproni-varkerulet-rekonstrukcioja#c1; Winkler Barnabás: Térnyerés. A Várkerület 
megújítása, Sopron. Régi-új Magyar Építőművészet 16. évf. (2016) 3. sz. 20–25.
16   Műemlékek a jövő számára. ICOMOS-díjas helyreállítások / Historic properties for posterity. ICOMOS 
award winning rehabilitation projects, 2012–2016, ICOMOS MNB, Budapest, 2016, 66–69.

6. kép. A Széchenyi tér felülnézeti látványterve (Hetedik Műterem)
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köszönettel, de közülük is szeretném kiemelni dr. Fodor Tamás polgármester urat, aki 
a pályázattól kezdve hitt a koncepcióban és folyamatosan mellette állt, Kuslits Tibor és 
Németh Gergely főépítész urakat, Kelemen Imre igazgató urat, akik kezdeményezőként 
és a munkát végig kísérő városi elöljáróként támogatták munkánkat, és tervezőtársaim 
közül Csontos Csenge tájépítészt, aki nem érhette meg a megvalósítást tragikusan korai 
halála miatt, Gyüre Borbála és Lád Gergely tájépítészeket, Biri Balázs, Dvorzsák Jessica, 
Simon Orsolya, Tánczos Tibor és Kohout Dávid építész kollégáimat kitartó és támoga-
tó munkájukért. De ugyanígy köszönöm a munka kapcsán megismert soproniakkal való 
munkakapcsolatot, s hogy e különleges szépségű városban dolgozhattam.

7. kép. A Várkerület 2016-ban (fotó: Danyi Balázs)


